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Indhold 

 

Det nye år er lige rundt om hjørnet, hvilket betyder at Projekt MinimalSpild har nået sin afslutning.  

I dette nyhedsbrev giver vi et overblik over de væsentligste resultater, vi har indsamlet gennem 

projektets forløb. 

Og husk at de mange delresultater kan findes her:   www.floradania-org.dk/services/projekt-

minimalspild/artikler/ 
 

Forholdene i distributionskæden 
Hvad skal man være opmærksom på? 
Læs mere på side 3. 
 
 

Forskellig følsomhed 
Planter har forskellig følsomhed over for ethylen. 
Se billeder og læs mere på side 4 og 5. 
 
 

Plantens rejse gennem distributionskæden 
Et eksempel på hvad der sker i transporten af planter. 
Læs mere på side 6. 
 
Opsamling på konference d. 23. november 2017 
Læs mere på side 7. 
 
  

HUSK: Timeregistrering  
Vi mangler stadig at modtage timeregistrering fra enkelte partnere, og skal derfor bede om at disse 
bliver sendt til ms@floradania.dk hurtigst muligt.  
 
 

GOD JUL! 

 

 

På styregruppens vegne,  

Medina Sarajcic 

 

http://www.floradania-org.dk/services/projekt-minimalspild/artikler/
http://www.floradania-org.dk/services/projekt-minimalspild/artikler/
mailto:ms@floradania.dk
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Forholdene i distributionskæden 

Af Merete Edelenbos, Alexandru Luca og Karen Kofoed Petersen 

 

I Minimalsspildsprojektet har en af opgaverne været at sætte tal på spildet i distributionskæden. Det er 

vanskeligt, fordi potteplanter er forskellige, og spildet kommer og går afhængig af håndtering og 

opbevaring i den enkelte distributionskæde. Der er nogle generelle pejlemærker, som kan bruges, og det er 

dem, som er relateret til planternes krav til temperatur og følsomhed over for udtørring, blæst, mangel på 

lys, forhøjet luftfugtighed og ethylenkoncentration. Vi har fået oplyst spildprocenter fra forskellige kæder i 

projektet. Disse omfatter de planter som butikkerne ikke får solgt inden de må smides ud. Det er det 

synlige spild. Som vi skrev om i GartnerTidende nr. 7 i år kan spild og dårlig blomsterkvalitet også opstå 

meget senere fx hos forbrugeren. Det er det farlige spild, fordi forbrugeren ofte vil miste lysten til at 

genkøbe potteplanter. Ved Aarhus Universitet har vores fokus været på at dokumentere forhold i 

distributionskæden, som kunne have betydning for spild og kvalitet af potteplanter.   

Dokumentation er vigtigt 

Alle drivhusgartnere ved, at ethylen er ’gift’ for visse potteplanter selv i små koncentrationer. Men hvem 

havde forestillet sig, at der i nogle butikker er så høje ethylenkoncentrationer, at planter kan tage skade om 

natten? Men det er tilfældet, som målinger i butikkerne, her vist i figur 1, viser i en efterfølgende 

holdbarhedstest (figur 2).  Om dagen er ethylenkoncentrationen lav i alle tre butikker, mens der er aktivitet. 

Om natten er koncentrationen forhøjet i to af butikkerne, og disse høje koncentrationer kan skade 

planterne (figur 2). 

 

 

 
Figur 1. Ethylenkoncentrationen i området med potteplanter i 3 forskellige detailbutikker. De grå felter 

angiver tidspunkter med mindre aktivitet i butikkerne. 
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Figur 2. Ethylenfølsomhed ved stuetemperatur i Phalaenopsis (1. og 2. øverst), Hydrangea (2. nederst), og 

Rhipsalidopsis (nederst) efter 4 dages opbevaring i 13 ppb ethylen om dagen og 43 ppb om natten. 

Virkningen ses lige efter behandling (tv), efter 1 (midten) og 2 uger (th). 

 

Planter har forskellig følsomhed overfor ethylen 

Vores undersøgelser viste, at 4 dages opbevaring ved stuetemperatur i 13 ppb ethylen om dagen og 43 ppb 

ethylen om natten (butikssimulering) skadede nogle af planterne, men at skaderne først var synlige efter 

nogen tid ved almindelige opbevaring ved stuetemperatur. Den lilla Phalaenopsis så fx perfekt ud lige efter 

butikssimulering, men mistede de fleste blomster i løbet af den efterfølgende uge. Modsat visnede nogle 

blomster i den hvide Phalaenopsis allerede i løbet af de 4 dage og blomster fortsatte med at falde af de 

næste to uger. Hydrangea tog også skade af ethylenbehandlingen, mens Rhipsalidopsis tålte 

ethylenbehandlingen. Selv Campanula, der var behandlet med Argylene 14 dage tidligere, tog skade af vores 

butikssimulering. 

 

Forhøjet ethylen er ikke altid skadelig 

I nyhedsbrevet fra december 2015 viste vi, at forhøjet ethylenkoncentration er mindre skadelig ved lav end 

ved høj temperatur, og at skadevirkningen er større jo længere tid planten udsættes for en høj 

koncentration. Derfor vurderer vi ikke, at den målte ethylenkoncentation som ses i figur 3 er skadelige for 

ethylenfølsomme potteplanter som for eksempel Phalaenopsis da den forekommer ved en temperatur på 

under 10 °C. Her er det nærmere, den lave temperatur, som er skadelig, selvom det kun er kortvarigt den er 

lav (figur 4). Resultater viser, hvor udfordrende det er at begrænse spildet af potteplanter i 

distributionskæden, fordi der er mange forhold, der kan spille ind: planteart, sort, temperatur, 

ethylenkoncentration, opholdstid m.m.  

 

Figur 3. Ethylenkoncentration i en distributionskæde for blomster 
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Figur 4. Temperatur i en distributionskæde for blomster 

Et tænkt eksempel 

Lad os komme med et tænkt eksempel på en transport af Phalaenopsis til et lavprissupermarked. Skal 

Phalaenopsis transporteres i den viste distributionskæde (figur 4) og opbevares i supermarked B (figur 1) i en 

uge, så skal planten beskyttes imod kulde før den forlader grossisten. I den viste distributionskæde er det 

muligt at transportere Phalaenopsis ved 14 – 16 grader frem til kl. 6, hvor den når centrallageret. På 

centrallageret og under transport til butik, er det ikke muligt at transportere planten ved optimal temperatur 

på grund af samtransport med fødevarer. I sådan en situation er det nødvendigt, at beskytte planten imod 

kulde, her i en periode på 8 timer. Det skal ske inden planten forlader grossisten eller senest, når planten 

flyttes fra transportørens lastbil ind på centrallageret. I butikken opbevares planten ved høj temperatur og 

skal derfor beskyttes imod ethylen. Planten må ikke placeres sammen med ethylenproducerende frugter, og 

der skal være tilstrækkelig ventilation i butikken, så ethylen ikke ophobes i salgsarealet. 

Med Minimalspildsprojektet er det blevet muligt at tage prøver af luften og bestemme 

ethylenkoncentrationerne i alle led i distributionskædenhvor potteplanter opbevares, transporteres og er på 

display. Der kan tages prøver hen igennem døgnet, over flere døgn, og i flere perioder hen over året, også på 

tidspunkter og under forhold hvor det ikke er muligt at have bemanding på. Det gøres ved automatisk at 

samle luft op og analysere luftens indhold af ethylen over en længere periode. Det er således blevet muligt 

at identificere og dokumentere ugunstige forhold så ethylenskader kan forebygges ved at sikre ideelle 

butiksforhold til potteplanter.   

Husk at I kan se hvordan man udtager luftprøver på en af vores youtube video. Der er fremstillet 6 videoer 

inden for MinimalSpilds-projektet, som alle kan findes ved at gå ind på YouTube og søge på MinimalSpild 

eller ved at følge nedenstående link. Alle er velkomne til at bruge/henvise til videoerne på deres egne 

hjemmesider hvis det har interesse. 

https://www.youtube.com/results?search_query=minimalspild  

 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=minimalspild
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Flora Dania og Aarhus Universitet vil gerne takke alle i branchen for den gode opbakning ifm. konferencen 

”Mindre spild i potteplantebranchen” d. 23. november 2017. 

Særligt glædede vi os over den dialog, der opstod både under de enkelte showcases, men også i den 

afsluttende paneldebat. 

Flora Dania indsamlede under konferencen 28 udfyldte evalueringsskemaer fra de i alt 78 deltagere. Her 

var nogle af de punkter, som størstedelen af deltagerne ønskede, at der blev arbejdet videre med: 

1) Nye former for pakning og emballering (21 ud af 28) 

2) Bedre samspil mellem detailhandlen og resten af distributionskæden (18 ud af 28) 

Projektet MinimalSpild med tilskud fra GUDP slutter officielt her ved årsskiftet, hvorefter Flora Dania og 

Aarhus Universitet skal i gang med afrapporteringen af resultaterne. Denne skal være færdig d. 31. marts 

2018. 

Bestyrelsen i Flora Dania har imidlertid allerede besluttet, at man vil nu gå i dialog med partnerne i 

projektet og nogle af de øvrige deltagere for at finde 3-4 områder, som kunne være interessante at gå 

videre med baseret på besvarelserne. Herefter vil man så undersøge mulighederne for finansiering. 

Skulle man have interesse i at deltage i en sådan arbejdsgruppe er man velkommen til at kontakte 

undertegnede. Ellers forventes der at blive afholdt et afsluttende møde for partnerne i løbet af marts 2018. 

Lotte Bjarke forfattede en glimrende artikel til GartnerTidende om konferencen, der kan læses her: 

http://www.gartnertidende.dk/prydplanter/nyheder/2017/energiladet-konference-om-

minimalspild#.WjpThUmouAg  

Slutteligt er her link til indlæggene på konferencen MinimalSpild: http://www.floradania-

org.dk/services/projekt-minimalspild/konference/ . 

 

Peter Larsen-Ledet, Flora Dania 

 

http://www.gartnertidende.dk/prydplanter/nyheder/2017/energiladet-konference-om-minimalspild#.WjpThUmouAg
http://www.gartnertidende.dk/prydplanter/nyheder/2017/energiladet-konference-om-minimalspild#.WjpThUmouAg
http://www.floradania-org.dk/services/projekt-minimalspild/konference/
http://www.floradania-org.dk/services/projekt-minimalspild/konference/

